UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE
CENTRO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DO SEMIÁRIDO
UNIDADE ACADÊMICA DE TECNOLOGIA DO DESENVOLVIMENTO
COORDENAÇÃO DO CURSO DE ENGENHARIA DE BIOSSISTEMAS

RESOLUÇÃO CCEB n° 004/2012

Estabelece o Regulamento para o Sistema de
Avaliação do Curso de Engenharia de Biossistemas
do Centro de Desenvolvimento Sustentável do
Semiárido, campus de Sumé, da Universidade
Federal de Campina Grande e dá outras
providências.

O Colegiado do Curso de Graduação em Engenharia de Biossistemas, do Centro de Desenvolvimento
Sustentável do Semiárido, no uso de suas atribuições que lhe confere o Art. 46 do Regimento Geral da
Universidade Federal de Campina Grande e o disposto no Art. 10, da Resolução nº 14/2011, que aprova
a estrutura curricular do Curso de Engenharia de Biossistemas,
Considerando a Resolução CSE/UFCG nº 26/2007, que homologa o Regulamento de Ensino de
Graduação.
Tendo em vista a deliberação plenária em reunião realizada em 02 de outubro 2012 (Processo n°
23096.017893/12-32)
RESOLVE:
Art. 1° O Sistema de Avaliação do Curso é instrumento essencial para a estruturação do Curso de
Engenharia de Biossistemas.
Art. 2° O Projeto Pedagógico do Curso será avaliado a partir do terceiro período de sua implantação
através de questionário aplicado (Anexo I) junto à comunidade acadêmica vinculada ao Curso de
Engenharia de Biossistemas.
Art. 3° Os questionários deverão ser analisados por Comissão nomeada pelo Coordenador
Administrativo da Unidade Acadêmica de Tecnologia do Desenvolvimento indicada pelo Coordenador
do Curso de Engenharia de Biossistemas.

§1º A Comissão deverá apresentar relatório indicativo dos problemas e possíveis soluções para a
melhoria do curso.
§2º A Comissão deverá promover uma Avaliação do Curso, envolvendo toda a Comunidade
Acadêmica.
§3º A Comissão deverá então propor as alterações ao Coordenador do Curso de Engenharia de
Biossistemas.
Art. 4° O Coordenador do curso munido destas reflexões deverá propor ao Colegiado do Curso as
alterações necessárias ao Projeto Pedagógico do Curso.
Art. 5º Este Resolução entra em vigor na data de sua aprovação.

Colegiado do curso de Engenharia de Biossistemas, da Unidade Acadêmica de Tecnologia do
Desenvolvimento do Centro de Desenvolvimento Sustentável do Semiárido da Universidade Federal de
Campina Grande, PB.

Sumé, 10 de maio de 2012.

Hugo Morais de Alcântara
Coordenador do Curso de Engenharia de Biossistemas
Presidente do Colegiado do Curso
Matrícula SIAPE 2115731

ANEXO I DA RESOLUÇÃO 04/2009 DO COLEGIADO DO CURSO DE GRADUAÇAO EM
ENGENHARIA DE BIOSSISTEMAS

QUESTIONÁRIO DE AVALIAÇÃO DO CURSO - ANO ..........................

1. Você conhece o Projeto Pedagógico do Curso (PPC)?
a) Sim
b) Não
c) Apenas o fluxograma
d) Ainda não acessei
2. Qual a sua opinião a respeito do Projeto Pedagógico do Curso (PPC)?
a) É bom
b) É ruim
c) Regular
d) Não sei opinar
3. Os horários de aula dos períodos letivos permitem a prática de outras atividades?
a) Sim
b) Não
c) Sim, mas deveria ter a opção de aulas no turno noturno
d) Não sei opinar
4. O curso oferece infraestrutura básica para a elaboração do Trabalho de Conclusão do Curso (TCC)?
a) Sim
b) Não
c) Não sei o que é o Trabalho de Conclusão do Curso (TCC)
d) Não sei opinar
5. A forma de realização do Estágio Supervisionado é satisfatória?
a) Sim
b) Não
c) Não sei o que é Estágio Supervisionado
d) Não sei opinar
6. Como você avalia a estrutura curricular do curso?
a) Há forte inter-relação entre as disciplinas ofertadas
b) Há relativa inter-relação entre as disciplinas ofertadas
c) Há pouca inter-relação entre as disciplinas ofertadas
d) Não apresenta inter-relação entre as disciplinas
7. Que metodologia de ensino a maioria dos professores tem utilizado predominantemente?
a) Aulas expositivas (preleção)
b) Aulas expositivas, com participação dos estudantes
c) Aulas práticas
d) Trabalhos em grupo, desenvolvidos em sala de aula

8. Os professores do núcleo de conteúdos profissionalizantes têm ministrado aulas práticas em
laboratórios?
a) Sim, todos têm
b) Sim, a maior parte tem
c) Sim, mas apenas menos da metade tem
d) Não tem usado os laboratórios
9. Os planos de ensino apresentados pelos professores contêm os seguintes aspectos: objetivos,
metodologias de ensino e critérios de avaliação, conteúdos e bibliografias da disciplina?
a) Sim, todos
b) Sim, a maior parte
c) Somente alguns
d) Nenhum
10. Os conteúdos trabalhados pelos professores são coerentes com os que foram apresentados nos planos
de ensino?
a) Sim, todos os conteúdos
b) Sim, a maior parte
c) Somente alguns
d) Nenhum
11. Os professores solicitam em suas disciplinas a realização de atividades de pesquisa?
a) Sim, todos os professores
b) Sim, a maior parte
c) Somente alguns
d) Nenhum
12. Os professores indicam a utilização em suas disciplinas de materiais didáticos elaborados por eles?
a) Sim, todos os professores
b) Sim, a maior parte
c) Somente alguns
d) Nenhum
13. Os professores têm disponibilidade para atendimento fora do período de aula?
a) Sim, todos os professores
b) Sim, a maior parte
c) Somente alguns
d) Nenhum
14. Como você avalia os procedimentos de ensino adotados pela maioria dos professores quanto à
adequação aos objetivos do curso?
a) Bastante adequados
b) Adequados
c) Parcialmente adequados
d) Pouco adequados
15. As condições das instalações físicas de salas de aula, bibliotecas e ambientes de trabalho e estudo
para o funcionamento do curso são adequadas?

a) Sim, todas
b) Sim, a maior parte
c) Somente algumas
d) Nenhuma
16. As instalações de laboratórios, os equipamentos, os materiais e os serviços de apoio específicos do
curso são adequados?
a) Sim, todos
b) Sim, a maior parte
c) Somente algumas
d) Nenhum
17. Os ambientes para aulas práticas específicas do curso são adequados à quantidade de estudantes?
a) Sim, todos
b) Sim, a maior parte
c) Somente algumas
d) Nenhum
18. Com que frequência você normalmente utiliza a biblioteca central?
a) Diariamente
b) Entre duas e quatro vezes por semana
c) Somente em época de provas e/ou trabalhos
d) Nunca a utilizo
20. Como você avalia o acervo da biblioteca, quanto à atualização, em face das necessidades
curriculares do curso?
a) É atualizado
b) É parcialmente atualizado
c) É pouco atualizado
d) É desatualizado
21. Você participou de programas de iniciação científica? Como foi a contribuição para a sua formação?
a) Sim, participei e teve grande contribuição
b) Sim, participei e teve pouca contribuição
c) Sim, participei e não percebi nenhuma contribuição
d) Não participei, mas a instituição oferece
22. Você considera que o curso contribui para a preparação para o exercício profissional?
a) Contribui amplamente;
b) Contribui parcialmente;
c) Contribui muito pouco;
d) Não contribui.

